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a školství
Ing. DANIELA NOVOTNÁ, vedoucí odboru Kanceláře primátora
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Název materiálu:

Grantový program na rok 2014 - vyhlášení

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

1. vyhlašuje Grantový program pro rok 2014 dle přiložených Zásad dotačního programu II,

2. vyzývá žadatele k předkládání žádostí o finanční podporu dle přiložených Zásad dotačního 
programu II pro rok 2014,
 žádosti budou podávány v termínu od 02.01.2014 do 07.02.2014,
 místo pro podání žádostí o finanční podporu: 
-   Statutární město Přerov, odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště Smetanova 7), 
750 11 Přerov 2 - při žádosti o finanční podporu v oblasti sportu, volného času nebo v oblasti sociální 
a zdravotnictví,
-   Statutární město Přerov, kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 750 11 Přerov 2 
- při žádosti o finanční podporu v oblasti kultury,
 tiskopisy je možné vyzvednout na výše uvedených pracovištích nebo v Městském informačním 

centru na nám. TGM ode dne 10.12.2013, od tohoto data budou rovněž k dispozici na webových 
stránkách města www.prerov.eu.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Stanovisko Rady města Přerova:

Rada města Přerova se předlohou materiálu zabývala na své 80. schůzi dne 13.11.2013 
a doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení v navrhovaném znění.



Stanovisko odboru ekonomiky:

Odbor ekonomiky doporučuje Zastupitelstvu města Přerova přijmout navrhované usnesení.

Důvodová zpráva:

V rámci Grantového programu pro rok 2014 podporuje statutární město Přerov tyto oblasti, pro které 
je pro přidělení jednotlivých dotací navrhován následující objem finančních prostředků:

kultura                750.000 Kč

sport             1.700.000 Kč

volný čas                250.000 Kč

oblast sociální a zdravotnictví                700.000 Kč

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu ve smyslu přiložených zásad bude zveřejněna na 
úřední desce Magistrátu města Přerova, webových stránkách statutárního města Přerova a dále 
způsobem zajišťujícím širokou informovanost veřejnosti o možnosti získat finanční podporu (Televize 
Přerov s. r. o., Přerovské listy, Nové Přerovsko) s upozorněním na možnost podat žádost nejdříve 
dne 2. ledna 2014.

Zásady dotačního programu (včetně formuláře žádosti o finanční podporu a povinných příloh) budou 
dnem následujícím po vyhlášení grantového programu k dispozici na webových stránkách statutárního 
města Přerova, odboru sociálních věcí a školství, kanceláři primátora a v Městském informačním 
centru. Zásady jsou upraveny v souladu s novou legislativou, zejména v nich byly zapracovány 
změny, které přinesl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, účinný od 1. ledna 2014.

Termín pro předkládání žádostí o finanční podporu je do 7. února 2014.

V případě osobního podání musí být žádosti zaevidovány na podatelně Magistrátu města Přerova 
nejpozději do 7. února 2014 do 14.30 hodin. V případě zaslání žádosti poštou je rozhodující pro 
dodržení termínu uzávěrky datum poštovního razítka, nejpozději 7. února 2014. 

Žádosti o finanční podporu budou adresovány na:

Statutární město Přerov 
Odbor sociálních věcí a školství (při žádosti o finanční podporu v oblasti sportu, volného času nebo 
v oblasti sociální a zdravotnictví)
Kancelář primátora (při žádosti o finanční podporu v oblasti kultury)
Bratrská 34
750 11 Přerov 2  

Jednotlivé žádosti o finanční podporu budou projednávány a posuzovány v příslušných komisích Rady 
města Přerova, pracovní skupině sestavené k projednávání těchto žádostí a Radě a Zastupitelstvu 
města Přerova. Zastupitelstvo města Přerova se bude touto záležitostí zabývat na svém zasedání 
v dubnu 2014.

Další dotace jsou statutárním městem Přerov poskytovány v rámci jiných programů, než je výše 
uvedený dotační program II, a to následně:
 přímé podpory v souladu se zásadami dotačního programu I,
 dotace na podporu aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)              

v souladu se Zásadami pro poskytování dotací na podporu aktivit v oblasti environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO),



 dotace na obnovu exteriérů v souladu se Zásadami pro poskytování dotací na obnovu exteriérů 
památkově významných staveb na území města Přerova,

 dotace na infrastrukturu v souladu s Programem podpory výstavby technické infrastruktury, 
 příspěvek na pobytovou sociální službu v jiných zařízeních v souladu s Metodickým pokynem 

vedoucí odboru sociálních věcí a školství č. 1/11 k uzavírání Smlouvy o dotaci na zajištění 
poskytování pobytových sociálních služeb v zařízeních zřizovaných jinými subjekty 
poskytujících služby uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově, 

 poskytování jiných dotací, než výše uvedených, je řešeno samostatně vnitřním předpisem -
Směrnice o poskytování dotací mimo přímé podpory, grantový program a dotace poskytované na 
základě jiných vnitřních předpisů nebo programů.


